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অ্যানেে সুগানরর জেয NYC সির্থিা লেনিে
আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, নিউ ইয়কক নিটি কাউন্সিলের িালে চেইি চরলতারাাঁর চমিু নেহ্ন এবং
চবার্কগুনেলে িুগার যুক্ত িমত আইলিলমর জিয এক নিলির উপযুক্ত (50 গ্রাম) িুগালরর
চেলয় চবনি োকলে অ্যালর্র্ িুগালরর িেককো আইকি যুক্ত করার জিয আহ্বাি জািাই।
র্ারণ, নিউ ইয়ককবািীলির খািযোনেকায় অ্যালর্র্ িুগার প্রায়িই হে িাইপ 2 র্ায়ালবটিি,1
হৃিলরাগ,2 নেভালরর চরাগ,3 অ্নেনরক্ত ওজি/ি্েূেো,4 এবং নবনভন্ন ধরলির
কযািার5 ইেযানির মলো মারাত্মক এবং বযয়বহুে নেনকৎিার একটি প্রধাি কারণ।
র্ারণ, এই চরাগ ও অ্বস্থা NYC-চে বৃন্সি পালে, নবলিষ কলর কৃষ্ণাঙ্গ এবং েযাটিলিা
িম্প্রিালয়র মলধয৷6 মহামারীর আলগ এই িম্প্রিায়গুনেলে ইনেমলধযই হার
অ্িামযজিকভালব অ্লিক চবনি নিে৷7
র্ারণ, এই চরাগ এবং অ্বস্থার মলধয অ্লিকগুনে হে চকানভর্-19 এর জিয হািপাোলে ভনেক
হওয়া এবং মৃেযযর িবলেলয় বড় অ্ন্তনিনহে
ক
কারণগুনের মলধয একটি।8
র্ারণ, NYC-এর চেইি চরলতারাাঁগুনের দ্বারা পনরলবনিে অ্লিকগুনে আইলিম একটি একক
পনরলবিলি 50 গ্রাম (12.5 ো-োমে) বা োর চবনি িুগার যুক্ত োলক।9 FDA মাি
অ্িুিালর, এটি হে এক নিলির জিয অ্যালর্র্ িুগালরর পনরমাণ।10
র্ারণ, নিউ ইয়লককর চভাক্তা এবং পনরবারগুনের স্বাস্থিম্মে খািয েয়ি করার জিয িম্পূণ েেয
ক
পাওয়ার অ্নধকার রলয়লি।
র্ারণ, 2021 িালে পনরোনেে একটি জনরপ অ্িুিালর, নিউইয়কক নিটির 85% বানিন্দারা
চেইি চরলতারাাঁর চমিু আইলিমগুনেলে এক নিলির জিয উপযুক্ত অ্যালর্র্
িুগালরর পনরমালির িালে িেককোর প্রলয়াজি িমেিক কলর।11
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